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رياضة

Friday 24th May 2019 - 13 th year

قمة مرتقبة بني الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
يتطلع الوداد البيضاوي املغربي ،والترجي التونسي ،لالقتراب
خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ،عندما
يلتقيان اليوم اجلمعة ،مبركب موالي عبدالله بالعاصمة املغربية
الرباط ،في ذهاب نهائي املسابقة القارية.
يسعى الفريقان املتوجان باللقب في آخر نسختني للبطولة،
لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب ،حتى يسهال من مهمتهما
قبل خوض مباراة العودة بامللعب األوملبي في رادس.
وتعيد تلك املواجهة إلى األذه��ان لقاء الفريقني بنهائي نسخة

البطولة  ،2011والتي حسمها الترجي لصاحله ،عندما تعادل
دون أه��داف مع ال��وداد باملغرب ذهابا ،قبل أن يفوز  0-1أحرزه
محترفه الغاني السابق هاريسون أف��ول ،في لقاء العودة الذي
جرى بتونس.
وهذا هو النهائي الرابع عشر في البطولة والثالث على التوالي
ال��ذي يجمع بني فريقني عربيني ،وه��و ما مينح الفرصة للكرة
العربية ملواصلة فرض هيمنتها على أمجد الكؤوس األفريقية.
ومتتلك األندية العربية  30لقباً حتى اآلن في البطولة ،التي

انطلقت نسختها األولى  1964حتت مسمى كأس األندية األفريقية
ألبطال ال��دوري ،قبل أن يتم تطبيق نظامها احلديث  1997حتت
مسمى دوري أبطال أفريقيا.
ويطمع الوداد الفائز باللقب عامي  1992و ،2017في معادلة
رقم غرميه التقليدي الرجاء البيضاوي ،املتوج باللقب في ثالث
مناسبات ،وإهداء الكرة املغربية لقبها السابع في البطولة ،بعدما
سبق لفريق اجليش امللكي احلصول على الكأس أيضا ً مرة وحيدة.
في املقابل ،يطمح الترجي احلاصل على الكأس أع��وام 1994

و 2011و ،2018ألن يكون رابع فريق يحتفظ باللقب في عامني
متتاليني ،ليعادل اإلجن���از ال��ذي حققه مازميبي الكونغولي
الدميقراطي ،عندما فاز بالبطولة عامي  1967و ،1968وعامي
 2009و ،2010وإنيمبا النيجيري ،الفائز بالكأس عامي 2003
و ،2004واألهلي املصري ،املتوج باللقب عامي  2005و.2006
كما يرغب الترجي في منح الكرة التونسية شرف التواجد
على منصة التتويج األفريقية للمرة اخلامسة ،بعدما سبق للنجم
الساحلي واألفريقي الفوز بالبطولة مرة وحيدة لكل منهما.

جانب من تدريبات الوداد البيضاوي املغربي

جلنة احلكام :تقنية الفيديو أثبتت جناحها في «الليغا»
قالت جلنة احلكام اإلسبانية إن
تقنية حكم الفيديو املساعد املطبقة
في ال��دوري احمللي لكرة القدم أثبتت
جناحها من كل الوجوه بعد أول موسم
من االستعانة بالنظام اجلديد.
وراجع حكم الفيديو املساعد 4293
قرارا مبتوسط  12في املباراة الواحدة
هذا املوسم وتدخل  121مرة (3.14
ف��ي امل��ب��اراة ال���واح���دة) وتسبب في
تعديل  114قرارا.
وم���ن ب�ين ه���ذه ال���ق���رارات اش��ه��ار
ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء س��ب��ع م���رات في
مخالفات لم يرصدها احلكم في امللعب
كما احتسب  60هدفا بعد االستعانة
بهذه التقنية.
وق��ال��ت جل��ن��ة احل��ك��ام أي��ض��ا إن
احتجاجات الالعبني تراجعت بنسبة
 17.3في املئة بينما تراجعت مشاهد
محاولة متثيل السقوط بواقع  68في
املئة بعد استخدام تقنية حكم الفيديو
املساعد.
وق��ال كارلوس فيالسكو كاربايو
رئيس جلنة احلكام ”تأقلم احلكام

جيدا مع التغييرات وكذلك اجلماهير
ووس��ائ��ل االع�ل�ام .ب��دا األم��ر وكأننا
نستخدم تقنية حكم الفيديو منذ بداية
املسابقة“.
وإسبانيا أكثر دولة ممثلة باحلكام
في املسابقات األوروب��ي��ة حيث أدار
 34حكما مباريات عبر القارة خالل
امل��وس��م متفوقة على إيطاليا (33
حكما) وأملانيا ( 32حكما) وإجنلترا
( 23حكما).
وأدار حكمان من إسبانيا مواجهتني
في دور الستة عشر ودور الثمانية
في دوري األبطال بينما أدار أنطونيو
ميجيل ماتيو اله���وز ،وه��و احلكم
الرابع في النهائي ،مباراة ذهاب الدور
قبل النهائي التي خسرها توتنهام
هوتسبير على أرض���ه أم���ام أياكس
امستردام.
وس��ي��واج��ه توتنهام منافسه في
ال����دوري االجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ن��ادي
ليفربول ف��ي نهائي دوري األبطال
في األول من يونيو على ملعب واندا
متروبوليتانو في مدريد.

لوكاس بيريز يقترب
من الرحيل عن وستهام
كشفت تقارير إخبارية اليوم اخلميس ،أن
املهاجم اإلسباني لوكاس بيريز ،احملترف في
صفوف وستهام يونايتد اإلجنليزي ،يقترب
من العودة إلى «الليغا» من بوابة ديبورتيفو
أالفيس.
وذك���رت صحيفة ذا ص��ن البريطانية ،أن
املهاجم صاحب الـ 30عاما ً والذي ميتلك جتربة
االح��ت��راف ف��ي أوك��ران��ي��ا وال��ي��ون��ان ،إضافة
إلجنلترا ،أصبح قريبا ً من ارتداء قميص أالفيس
مقابل  2.3مليون يورو.
وانضم لوكاس لصفوف وستهام في أغسطس
 2018قادما ً من آرسنال ،وكان استهل مشواره
في إسبانيا مع راي��و فايكانو ،قبل االحتراف
في كارباتي ودينامو كييف بأوكرانيا وباوك
سالونيكا باليونان وديبورتيفو الكورونيا
بإسبانيا.
وخاض لوكاس إجمالي  19مباراة فقط هذا
املوسم مع وستهام سجل فيها ستة أهداف.

اإلسباني رودريغو على
رادار بايرن ميونخ
أصبح العب الوسط اإلسباني رودريغو
على رادار نادي بايرن ميونخ األملاني الساعي
لتعزيز صفوفه للموسم اجلديد.
وبحسب ما نشرته صحيفة كيكر الرياضية
األملانية أمس اخلميس ،فإن رودريغو البالغ
من العمر  22عاماً وال��ذي يلعب في صفوف
أتلتيكو هذا املوسم قادما من فياريال ،يعد من
بني أهداف الفريق البافاري هذا الصيف.
وك���ان ب��اي��رن ت��وص��ل ك��ذل��ك الت��ف��اق مع
ال��ف��رن��س��ي ل��وك��اس ه��رن��ان��دي��ز لضمه من
«الروخيبالنكوس» في املوسم املقبل.
ويبلغ الشرط اجلزائي في عقد رودريجو
 70مليون ي���ورو ،ويعد مانشستر سيتي
اإلجنليزي أيضا ً من بني الساعني لضمه.

فيرنر أمامه فرصة أخيرة
إلبهار بايرن ميونخ

تيمو فيرنر

تقنية حكم الفيديو املساعد تثبت جناحها

«مرسيدس» يسعى ملواصلة هيمنته على جائزة موناكو الكبرى
خمسة سباقات ،خمس ثنائيات،
يهيمن لويس هاميلتون وفالتيري
ب���وت���اس ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م
للفورموال وان ،لكن هل سيكون
فريق مرسيدس مجددا ً بقمته في
نهاية األسبوع في موناكو أم ينجح
فيراري أو ري��د ب��ول بتحقيق فوز
نادر؟
بعد ال��ع��رض ال��رائ��ع لألسهم
الفضية في برشلونة قبل أسبوعني،
ت���ب���دو امل��ه��م��ة ص��ع��ب��ة ل�لأمل��ان��ي
سيباستيان فيتل وش��ارل لوكلير
ع��ل��ى أرض���ه ف��ي م��ون��اك��و عندما
يقودان سيارة فيراري الباحثة عن
حفظ ماء الوجه.
متلك مرسيدس تقدما ً هائالً يبلغ
 96نقطة على فيرراي في ترتيب
الصانعني ،فيما يتقدم هاميلتون
 46نقطة على الهولندي ماكس
فيرشتابن (ريد بول) ثالث ترتيب
السائقني و 48أمام فيتل.
وح��ده زميله بوتاس بقي على
م��ق��رب��ة م��ن��ه بسبع ن��ق��اط بعدما
تبادال الفوز بالسباقات .صحيح أن
املوسم ال يزال طويالً قبل  16جولة
على ختامه ،إال أن البطولة بحاجة
ملعجزة لفرملة مرسيدس عن فرض
هيمنة جديدة.
ق��ال توتو وول��ف رئيس فريق
مرسيدس ال��ذي فقد ه��ذا األسبوع
رئيسه غير التنفيذي النمساوي
نيكي الودا عن  70عاماً «نحاول
تقدمي كل ما لدينا والتحسن دوما
كل يوم وكل سنة ...لكن إذا رفعت
عن نفسي رداء فريق مرسيدس،
أعتقد أن اجلماهير ترغب ببعض
التغييرات واملفاجآت».
وم��ن��ذ اعتماد حقبة احمل��رك��ات
الهجينة ذات  6أسطوانات واملزودة
ب��ش��اح��ن ه��وائ��ي ت��ورب��و ف��ي ع��ام
 ،2014أحكمت مرسيدس قبضتها
على بطولة العالم لدى الصانعني

والسائقني في كل موسم.
وإذا كانت جتارب ما قبل املوسم
قد بشرت باخلير لفريق فيراري
اإليطالي ،إال أن بدايته كانت مخيبة
لآلمال ،ول��م ينجح سائقا الفريق
بالصعود على منصة التتويج في
برشلونة حيث حل فيرشتابن ثالثا ً
على منت ريد بول هوندا.
ح����اول رئ��ي��س ال��ف��ري��ق ماتيا
بينوتو طمأنة عشاق «احلصان
اجلامح» بعد جائزة إسبانيا الكبرى
األخ��ي��رة «ال ي��زال املوسم طويالً،
ومقاربتنا هي عدم االستسالم».
تابع ملمحاً إلى إمانية حدوث
أخطاء في تصميم فيراري «نحن
جيدون على مستوى ال��ق��وة ،لكن
هناك نقاط ضعف على مستوى
السيارة مت التعرف إليها».
لوكلير على أرضه
ي��ض��اف إل���ى م��ت��اع��ب ف��ي��راري
اخل��ص��وم��ة ال��ن��اش��ئ��ة ب�ي�ن فيتل
وزميله اليافع لوكلير ال��ذي بدأ

يسحب البساط م��ن حت��ت قدميه
بفضل أدائه املميز.
سيخوض لوكلير السباق في
شوارع مدينته مونتي كارلو ،وهذا
سبب إضافي لعدم تقدمي الهدايا
لزميله بطل العالم أربع مرات.
وق��ال «ل��ن تكون نهاية أسبوع
س��ه��ل��ة ل��ن��ا ألن���ن���ا ع��ان��ي��ن��ا على
املنعطفات البطيئة في برشلونة
وبشكل ع��ام منذ بداية البطولة.
م��ون��اك��و م��ع��روف��ة مبنعطفاتها
البطيئة».
وعن مشاركته على أرضه أضاف
السائق البالغ  21عاما ً والذي يحتل
املركز اخلامس في ترتيب السائقني
«ن���رى أن س��ك��ان م��ون��اك��و ب���دأوا
يتابعون الفورموال وان أكثر منذ
قدومي إلى فيراري لكني ال أشعر
بأي ضغط».
وسيرتدي لوكلير خ��وذة رُسم
على نصفها صورة عرابه السائق
ال��ف��رن��س��ي ج���ول ب��ي��ان��ك��ي ال���ذي

قضى عام  2015عن  25عاماً بعد
ح��ادث في جائزة اليابان الكبرى
والنصف اآلخر لوالده هيرفيه الذي
شارك في بطوالت الفورموال  3في
التسعينيات وتوفي عام .2017
ل��وك��ل��ي��ر ال����ذي ذك���ر أن ب��اص
مدرسته كان يستقل الطرقات عينها
للسباق ،عبر عن سعادته النتشار
صوره على مدرجات احللبة وقال
مازحاً «لم أتوقع أن رأسي سيكون
كبيرا ً لهذه الدرجة على املدرجات».
أض���اف «ف��ي م��ون��اك��و أن���ام في
بيتي» ،فيما تتنقل فرق الفورموال
وان بني الفنادق طوال املوسم.
ف��ي النسخة امل��اض��ي��ة ،ابتسم
السباق لفريق ريد بول عندما توج
األسترالي دانيال ريكياردو ،لكنه
انتقل إلى فريق رينو الذي كان يوفر
محرك فريقه السابق .بات ريد بول
مع محرك هوندا وقد ظهرت عليه
بوادر حتسن مع صعود فيرشتابن
مرتني على املنصة هذا العام.

رمبا تكون اللعبة الطويلة اجلارية بشأن مستقبل تيمو فيرنر
قاربت على النهاية ،خاصة وأن��ه سيخوض مباراة قوية مع فريقه
اليبزغ أمام بايرن ميونخ ،غدا السبت ،في نهائي كأس أملانيا.
قد تكون املباراة النهائية التي ستقام في برلني ،هي آخر اللحظات
الكبرى لالعب مع ناديه احلالي ،وإذا حدث هذا سيكون أمام فريقه
املقبل.
والتزم فيرنر ( 23عاماً) الصمت بشأن ما سيحدث عقب نهاية
املوسم ،ولكن املؤكد أن عقده مع اليبزغ يتبقى فيه عام واحد.
وحاول اليبزغ كثيرا ً من أجل متديد العقد ولكنه فشل ،لذلك وحتى
ال يخسره الفريق دون مقابل في  ،2020توقع رالف راجننيك رحيل
اللعب هذا الصيف مبقابل مادي وفق معدل أسعار سوق االنتقاالت.
هداف أملاني دولي حر ،عادة سيكون السعر السوقي لفيرنر مرتفعا،
ولكن مع إمكانية انتقاله ب��دون مقابل بعد  12شهرا ي��زداد األم��ور
تعقيدا.
وأح��دث تطور في ه��ذه اللعبة  ،يشير إل��ى أن هناك اق��ت��راح من
راجننيك بإبقاء اليبزج على فيرنر املوسم املقبل حتى «وإن كان هذا
ليس السيناريو املفضل».
وميكن دائما إيجاد املساحة لهداف مثل فيرنر حيث حتقق أهدافه
عائدا ماديا واضحا ،فالوصول لدوري أبطال أوروب��ا يضمن أرباحا
تقارب الـ 30مليون يورو (5ر 33ميلون دوالر) املوسم املقبل.
وذكرت وسائل اإلعالم أن وكيل فيرنر كارل هاينز فويرستير توصل
التفاق منذ وقت طويل مع بايرن ميونخ.
ولكن راجننيك أصر على أن الالعب لم يتلق عروضاً من أي ناد،
سواء كان بايرن ميونخ أو غيره.

توصية باإلبقاء على املالكمة
في أوملبياد  2020لكن بعيد ًا
عن االحتاد الدولي
أوص��ى املجلس التنفيذي للجنة األوملبية الدولية باحتفاظ
املالكمة مبكانها ضمن األلعاب التي ستظهر في أوملبياد طوكيو
العام املقبل لكن بعيدا عن والية االحتاد الدولي لهذه الرياضة.
وقالت اللجنة األوملبية الدولية في بيان إنها ستعمل على إنشاء
مجموعة عمل بدال من االحت��اد إلدارة ش��ؤون اللعبة مبا في ذلك
تنظيم تصفيات التأهل لألوملبياد في الفترة من يناير كانون الثاني
إلى مايو أيار املقبلني.
وج��اءت التوصيات في أعقاب حتقيق أجرته اللجنة األوملبية
الدولية بشأن الطريقة التي يدار بها االحتاد الدولي والسياسات
املالية التي يتبعها بعد أن وقع في دوامة من املشاكل لسنوات.
ويقول االحتاد الدولي للمالكمة إنه بدأ إصالحا شامال خالل آخر
 18شهرا وفعل كل ما طلب منه لكن اللجنة األوملبية الدولية قالت
إن ”مستوى التقدم كان ضعيفا“.
وقال توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية للصحفيني
”صدر اليوم قرار يصب في صالح رياضة املالكمة .نريد أن نضمن
أن يحقق املالكمون أحالمهم ويشاركوا في أوملبياد طوكيو .2020
”في الوقت نفسه نعرض وسيلة من أجل رفع اإليقاف .لكن
يجب أن يكون هناك تغيير جوهري آخر“.

